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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2015 uznesením č.
7/7/2/2014
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 7. 5. 2015 uznesením č. 35/35/4/2015
- druhá zmena schválená dňa 27. 8. 2015 uznesením č. 63/63/6/2015
- tretia zmena schválená dňa 31. 12. 2016 rozhodnutím starostu

Rozpočet obce k 31. 12. 2015

1 043 100,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 121 213,36

1 030 100,00
0,00
13 000,00
0,00
1 039 910,00

1 066 213,36
0,00
55 000,00
0,00
1 121 023,36

575 410,00
17 500,00
24 000,00
423 000,00

620 660,46
29 236,90
24 000,00
447 126,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 121 213,36

Skutočnosť k 31. 12. 2015
1 283 809,86

% plnenia
114,50

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 121 213,36 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume
1 283 809,86 €, čo predstavuje 114,50 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1 066 213,36

Skutočnosť k 31. 12. 2015
1 166 709,26

% plnenia
109,43

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 066 213,36 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume
1 166 709,26 €, čo predstavuje 109,43 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
671 800,00

Skutočnosť k 31. 12. 2015
710 781,72

% plnenia
105,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 520 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12.
2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 539 121,58 €, čo predstavuje plnenie na
103,68. %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 90 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 113 168,55 €, čo je
113,17 . % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 76 470,64 €, dane zo stavieb boli
v sume 36 226,02 € a dane z bytov boli v sume 471,89 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
za nedoplatky z minulých rokov 8 008,58 € z rozpočtovaných 10 000,00 €. K 31. 12. 2015 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 79 971,96 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 800,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 2 899,00 €, čo je
161,06. % plnenie. K 31. 12. 2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 2 053,18 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 1 752,00 €, čo je
87,60. % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 40 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 44 769,80 €, čo je
111,92. % plnenie. K 31. 12. 2015 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v sume 37 397,65 €.
Daň za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 8 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 1 062,21 €, čo je
13,28 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
21 200,00

Skutočnosť k 31. 12. 2015
43 114,58

% plnenia
203,37

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 31 107,48 €, čo je
282,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 5 091,77 €, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 13 739,55 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 12 276,16 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 10 200,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 12 007,10 €, čo je
117,54. % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
373 213,36

Skutočnosť k 31. 12. 2015
412 812,96

% plnenia
110,61

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 373 213,36 €, bol skutočný príjem vo výške
412 812,96 €, čo predstavuje 110,61% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek za minulé roky,
poplatkov za vývoz fekálií, za údržbu a prenájom hrobových miest, za hlásenie v miestnom
rozhlase, za kopírovacie práce, za vydanie rybárskeho lístka, za predaj vriec na TKO, poplatky
prijaté za poškodenie inventáru kultúrneho domu a pranie obrusov pri rôznych rodinných
akciách, za stratu známok pre psov, úroky z bežných účtov, príjmy z výťažkov z lotérií.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 321 813,36 € bol skutočný príjem vo výške 343 782,81 €,
čo predstavuje 106,83 % plnenie.
Účel
Rodinné prídavky

Suma v EUR
1 340,64

Hmotná núdza – školské pomôcky

282,20

Hmotná núdza – stravné

503,00

Školstvo – prenesená kompetencia
Školstvo – vzdelávacie poukazy
Školstvo - deti predškolskej výchovy
Školstvo – na sociálne slabšie deti
Školstvo – na učebnice

283 196,00
4 062,00
4 232,00
636,00
583,00

Dotácia na stavebnú činnosť

2 042,28

Dotácia na životné prostredie
Sledovanie pohybu obyvateľstva
Dotácia na matriku

205,59
724,68
2 932,74

Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR,odbor soc.vecí a rodiny
Malacky
ÚPSVaR,odbor soc.vecí a rodiny
Malacky
ÚPSVaR,odbor soc.vecí a rodiny
Malacky
OÚ, odbor školstva
OÚ, odbor školstva
OÚ, odbor školstva
OÚ, odbor školstva
OÚ, odbor školstva
Min.dopravy,výstavby a reg.rozvoja
SR, Ba
OÚ, odbor starostlivosti o ŽP
MV SR, sekcia verejnej správy
MV SR, sekcia verejnej správy
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Dotácia na CO
Dotácia na pozemné komunikácie
Dotácia na voľby
Prieskumné územie
Recyklačný fond
Dotácia na aktivačné práce
Dotácia na REGOP
Docácia na ROEP
Dotácia z Nadácie SPP
Dotácia na opravu kostola

187,20 OÚ, odbor CO
Min.dopravy,výstavby a reg.rozvoja
94,87
SR, Ba
640,00 OÚ Malacky
11 162,58 Hlavný banský úrad
497,00 Recyklačný fond
ÚPSVaR,odbor soc.vecí a rodiny
14 641,60
Malacky
629,98 MV SR, centrum podpory, Ban.Bystrica
189,45 MV SR, centrum podpory, Ban.Bystrica
12 000,00 Nadácia SPP
3 000,00 M. Luptáčik, R. Dinuš

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31. 12. 2015
21 127,05

% plnenia

Skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 21 127,05 € predstavuje príjem z predaja pozemkov.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
55 000,00

Skutočnosť k 31. 12. 2015
95 973,55

% plnenia
174,50

Z rozpočtovaných finančných príjmov 55 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume
95 973,55 €, čo predstavuje 174,50 % plnenie a jedná sa o prevod finančných prostriedkov
z roku 2014.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31. 12. 2015
26 097,63

% plnenia

Skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 26 097,63 € - sa skladá z darovaných prostriedkov vo
výške 7 000,00 €, nájomné za bytové priestory 175,00 €, vybrané poplatky z materskej školy
a školského klubu detí 10 807,00 € a stravné zo školskej jedálne 8 115,63 €.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31. 12. 2015
0,00

% plnenia
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 121 023,36

Skutočnosť k 31. 12. 2015
1 132 440,94

% čerpania
101,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 121 023,36 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2015
v sume 1 132 440,94 €, čo predstavuje 101,01 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
620 660,46

Skutočnosť k 31. 12. 2015
625 181,71

% čerpania
100,73

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 620 660,46 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
625 181,71 €, čo predstavuje 100,73 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 178 362,28 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 v sume 190 976,07 €, čo
je 107,07 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov VPS
a verejnej zelene, matriky, aktivačných pracovníkova upratovanie kultúrneho domu.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 63 410,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2015 v sume 66 943,76 €, čo je
105,58 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 364 988,18 bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2015 v sume 356 624,67 €, čo je
97,71 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 12 900,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2015 v sume 9 982,09 €, čo
predstavuje 77,38 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2015 v sume 655,04 €, čo
predstavuje 65,04 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
29 236,90

Skutočnosť k 31. 12. 2015
36 133,23

% čerpania
123,59

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 29 236,90 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2015
v sume 36 133,23 €, čo predstavuje 123,59 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou záverečného
účtu.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) doplnenie kamerového systému v obci
Z rozpočtovaných 17 500,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2015 v sume 17 500,00 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) montáž klimatizácie v budove obecného úradu
Z rozpočtovaných 8 000,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2015 v sume 7 087,12 €, čo
predstavuje 88,59 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
24 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
24 000,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 24 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2015
v sume 24 000,00 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 24 000,00 € na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie
k 31. 12. 2015 v sume 24 000,00 €, čo predstavuje 100,00 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
447 126,00

Skutočnosť k 31. 12. 2015
485 548,60

% čerpania
108,59

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 447 126,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2015
v sume 485 548,80 €, čo predstavuje 108,59 % čerpanie.
Jedná sa o bežné výdavky samostatného právneho subjektu: Základná škola s materskou školou
Vysoká pri Morave.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31. 12. 2015
0,00

% čerpania
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31. 12. 2015 v EUR
1 192 806,89

Bežné príjmy spolu

1 166 709,26
26 097,63

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

1 110 730,51

Bežné výdavky spolu

625 181,71
485 548,80

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

82 076,38
21 127,05

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

21 127,05
0,00

z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

36 133,23

Kapitálové výdavky spolu

36 133,23
0,00

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

-

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

15 006,18
67 070,20
-3 000,00

Vylúčenie z prebytku

64 070,20

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

95 973,55
24 000,00

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

71 973,55

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

1 309 907,49
1 170 863,74

Hospodárenie obce

139 043,75
3 000,00

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

136 043,75

Prebytok rozpočtu v sume 67 070,20 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky z darov
na opravu strechy kostola v sume 3 000,00 € navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

64 070,20 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 000,00 €, a to na :
- opravu kostola v sume 3 000,00 €,
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 71 973,55 €, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

71 973,55 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 136 043,75 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z .n. p.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky-povinný prídel-1% z objemu hrubých
miezd
- ostatné prírastky – úroky
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
4 941,87
1 369,92
0,53
520,22
5 792,10

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1. 1. 2015 v EUR

KZ k 31. 12. 2015 v EUR

Majetok spolu

3 202 285,80

3 139 885,13

Neobežný majetok spolu

2 749 150,44

2 692 981,76

41 341,26

38 159,22

Dlhodobý hmotný majetok

2 026 518,05

1 973 531,41

Dlhodobý finančný majetok

681 291,13

681 291,13

Obežný majetok spolu

450 017,20

442 155,94

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

73 174,90

70 719,40

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

188 321,83

138 536,59

Finančné účty

188 520,47

232 899,95

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

3 118,16

4 747,43

ZS k 1. 1. 2015 v EUR

KZ k 31. 12. 2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 202 285,80

3 139 885,13

Vlastné imanie

2 425 868,61

2 409 017,48

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 425 868,61

2 409 017,48

90 126,59

66 784,85

Rezervy

1 787,00

2 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

17 013,00

0,00

Dlhodobé záväzky

4 941,87

5 792,10

Krátkodobé záväzky

30 384,72

46 992,75

Bankové úvery a výpomoci

36 000,00

12 000,00

Časové rozlíšenie

686 290,60

664 082,80

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015
Obec k 31. 12. 2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

12 000,00 €
10 925,14 €
12 450,32 €
9 085,19 €

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách spoločenským organizáciám na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

OFK Vysoká pri - bežné výdavky na činnosť

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2 238,01 €

2 238,01 €

0

-4-

K 31. 12. 2015 bola dotácia vyúčtovaná v súlade so VZN o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-B/2008/00415-4. Predmetom
podnikania je prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-III.
V roku 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
33 155,72 €
Celkové výnosy
112,13 €
Hospodársky výsledok – zisk - 33 043,59 €
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.
S účinnosťou od 1. 1. 2016 bola v obci podnikateľská činnosť zrušená z dôvodu opakujúcej sa
straty na hospodárskom výsledku.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave
ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

162 576,13
26 250,67

162 576,13
26 250,67

0,00
0,00
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

292 709,00

292 709,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške ..... EUR.
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